Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
2019. évi 49. heti ülésszakának napirendjére
2019. december 3. (kedd)
Kezdési időpont: 10 óra
Helyszín: Médiatanács ülésterem
Előterjesztés témája és sorszáma
1. FK-1/2019. A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi üzleti tervének
jóváhagyása
2. FK-2/2019. A Televíziós Film Mecenatúra Általános Pályázati
Feltételeinek jóváhagyása
3. FK-3/2019. A Televíziós Film Mecenatúra Támogatáspolitikájának
jóváhagyása
4. FK-4/2019. A Televíziós Film Mecenatúra és az általa kezelt
Televíziós Film Mecenatúra Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyása
5. T-60/2019. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási
jogosultsággal
rendelkező
médiaszolgáltatók
–
médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához
szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására
meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak
megválasztásáról
6. 680/2019. A Rádió 8 Körmend Kft. kérelme ideiglenes
médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. §
(11) bekezdése alapján a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában
7. 681/2019. A „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft. (90,6 RÁDIÓ 1) Pécs 90,6 MHz +
Villány 100,9 MHz helyi vételkörzetű kereskedelmi jellegű rádiós
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme
8. 683/2019. A Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2019.
szeptember 27-én közzétett pályázati felhívásra 2019. október 30-án
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata
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9. 685/2019. A Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő
használatára 2019. július 18-án megindított pályázati eljárás lezárása
10. 678/2019. Bejelentések a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1
adóján 2019. október 21-én a 18 órai kezdetű „Híradó” című
műsorszám 18:04:56-18:08:20 óra, a 19 óra 30 perces kezdetű
„Híradó” című műsorszám 19:34:46-19:38:12 óra, valamint a 21 órás
kezdetű „Híradó” című műsorszám 21:04:08-21:07:32 óra között
közreadott hírszegmenseivel kapcsolatosan [az Mttv. 12. § (3) és (4)
bekezdései vélelmezett megsértése]
11. 679/2019. A Dunakanyar Rádió Kft. (korábbi nevén World Média Kft.)
által üzemeltetett Dunakanyar Rádió állandó megnevezésű helyi
vételkörzetű (Vác 94,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019.
szeptember 9-15. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint
a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések
megsértése] – előzmény: 645/2019. számú előterjesztés
12. 682/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub
médiaszolgáltatás 2019. szeptember 14-én 11 óra 25 perces
kezdettel sugárzott „Édesítő” című műsorszámának hatósági
ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9)
bekezdésének vélelmezett megsértése]
13. 684/2019. A Mosoly Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett RÁDIÓ
SMILE
állandó
megnevezésű
kisközösségi
vételkörzetű
(Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019.
október 29-november 4. között sugárzott műsorának hatósági
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában
foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése]
14. T-58/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése
a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások
bemutatása előtti figyelemfelhívás követelményének sérelmét
megállapító MN/20395-8/2019. számú hivatali határozattal szemben
15. T-59/2019. B. M. által – a HírTV megnevezésű médiaszolgáltatás
2019. október 14-én és 15-én sugárzott műsora vonatkozásában
előterjesztett beadvány alapján, a Hivatal MN/27694-7/2019.
ügyiratszámú eljárást megszüntető végzése ellen – benyújtott
fellebbezés elbírálása
16. 686/2019. A Médiatanács ügyrendjének módosítása
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17. B-12/2019. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról
(2019. október)
E-67/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági
eljárások 2019. november hónapban
E-68/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági
eljárások 2019. november hónapban
Budapest, 2019. december 2.
Dr. Karas Monika s.k.
elnök
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